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Tijd.art. Kaapspoor  
 

 

Wie in de geschiedenis van de RTM duikt, komt soms onverwachts een pareltje tegen.   

Zo ook onderstaande terugblik van Theo Barten op het RTM-trambedrijf en Jan Meijer op 

Rotterdam en de regio in de naoorlogse jaren.  Het artikel is geschreven door redacteur Jan 

Meijer, en is overgenomen uit het tijdschrift ‘Het Vrije Volk’ van donderdag 24 april 1985, 

inclusief tussenkoppen, volzinnen en enkele eventuele schrijf-, stijl-, tik- of zetfouten.   

 

 

 

Kaapspoor van de RTM bracht stad dichterbij 
 

 

Van onze verslaggever JAN MEIJER 

 

DE NIEUWE METRO is natuurlijk erg mooi en hij zal Spijkenisse vast en zeker nóg hoger 

opstoten in de vaart der volkeren maar mág ik met enige weemoed terugdenken aan de treinen 

van de voormalige Rotterdamsche Tramweg Maatschappij die mij vlak na de oorlog naar 

Voornes duin brachten waar ik een lief meisje beminde ?  

 

De RTM zorgde voor de kennismaking met een gebied dat mij – Geldersman – totaal 

onbekend was.  Brielle, Hellevoetsluis en het Voornse kanaal kende je van de atlas en uit de 

geschiedenisboeken maar wist je véél van wat daar verder aan dorpen en vlekken voorhanden 

was ? 

 

En dán dat prachtige lage land onder hoge wolkenluchten en omsloten door breed water:  Het 

was zoals de beminnelijke Brielse archivaris. J. Klok eens schreef:  “De polderwegen-waren 

nog omzoomd door meidoornhagen.  De wilgebomen langs de sloten stonden nog niet in de 

weg.  De verdelgingsmiddelen bliezen nog niet hun giftige adem over de bermen.” 

 

Van die eilanden ben ik gaan houden.  Niet alleen door het lief maar ook door mijn werk heb 

ik ze goed leren kennen.  Al moet ik helaas constateren dat Voorne en Putten voorál na de 

woeste industriële ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig een optater van jewelste 

hebben gekregen.  En dan ben je ineens niet zo dol meer op die vaart der volkeren.  

 

“Het gebied”, schrijft Klok niet zonder bitterheid, “werd tot in het diepst van zijn wezen 

aangetast.  Wat er nog aan oude dorpsromantiek en streekeigen over was, werd opgeofferd 

aan de veranderende levensomstandigheden.  Allereerst moesten de dorpspompen op het 

dorpsplein plaatsmaken voor een parkeerplaats. 



 

Zover was het nog lang niet toen ik in 1946 naar Voorne toog.  Ik had het gevoel dat ik aan 

een ontdekkingsreis bezig was.  Op het Maasstation-zaliger zette ik voor het eerst voet op 

Rotterdamse bodem.  Aan de Oosterkade was een drukte van belang door de beurtvaart.  De 

gigantische puinvlaktes verbijsterden mij.  En wat was dát (Koningsbrug, zou ik later weten) 

een rare, antieke brug, bewaakt door goedmoedige stenen leeuwen; ze moesten met de hánd 

worden opengedraaid. 

 

De Willemsbrug werkte op mijn fantasie; hier hadden – zo was ook aan de Veluwezoom 

verteld – “onze Mariniers”, de zwarte duivels, de Mof tegengehouden.  Ik weet nog dat ik 

genoot van de drukke rivier met als imponerend decor de HAL-schepen aan de 

Wilhelminakade.  Heb ik toén al voor Rotterdam gekozen waar ik een jaar later zou werken ? 

 

 

Rosestraat 
 

En ach, dat RTM-station aan de Rosestraat: veel stoom uit kordate maar toch wel goedmoedig 

ogende locomotiefjes.  Rijtuigen met eerste en tweede klas, agrariërs met karbiezen, zowaar 

een postrijtuigje met een schoorsteentje.  En dat daverenden en holderdebolderde door 

oneindig lange straten; de Rosestraat waar iedereen op de stoep scheen te zitten; en duizenden 

kinderen – zo leek het – door elkaar krioelden, de Putselaan waar nog meer boerenvolk bepakt 

en gezakt de rijtuigen beklom, de Brielselaan waar – en dat vond ik zoiets merkwaardigs maar 

toch wel passen bij een echte havenstad – op een gegeven ogenblik de stoomtram, een ‘echte’ 

goederentrein van het “gewone” spoor en een elektrische tram elkaar passéérden; dat 

gebeurde toch nergens ánders in Nederland. 

 

De Boergoensevliet vond ik voornaam maar ze had ook iets calvinistisch, typische uitvalsweg 

naar dorpen waar kerktorentjes vermanend naar de Heer wezen.  Na de vliet boemelde je 

ineens door de grazige weiden.  Ik ging op het achterbalkon staan en had het gevoel alsof ik 

weer aardrijkskundeles kreeg: Rhoon, Poortugaal, Hoogvliet.  Wat ’n leuke namen, welk’n 

nieuwe wereld ! 

 

En zo ontdekte de Arnhemse Marco Polo dat – nadat de loc hijgend zijn rijtuigen over een 

brug had gesleept – óók het dorp Spijkenisse.  Beter gezegd: hij rook er aan want het duin was 

nog ver weg en we waren pas halfweg.  Dát heeft mij altijd geiriteerd in Spijkenisse: het leek 

alsof je een heel eins gevorderd was maar het geploeter, die aan je geduld knagende reis, 

begon dan pas goéd.  Maar op die stralende dag wist ik dat nog niet en stond ik fluitfluitend 

op het trambalkonnetje naar een om een forse kruiskerk gegroepeerd dorpje te kijken.  ’t Was 

dat de RTM er een druk splitsingsstation op na hield (de lijnen naar Hellevoetsluis en 

Oostvoorne gingen daar uit elkaar) maar verder was er totaal niets te zien. 

 

“Fout”, in een hoek stond een “bellenbusje” dat een handvol passagiers naar Hekelingen 

bracht.  Later zou dat historisch voertuig vervangen worden door de veertien-persoons Opel-

bus Haas.  “Dat was zijn naam”, vertelt me Th. Barten.  Broer Konijn diende de RTM in 

Zierikzee. 

 

De heer Barten is een aimabel mens.  “Als het over de RTM of RET gaat,” zegt hij, “raak ik 

niet gauw uitgepraat.  Na al die jaren is dit een deel van mijn leven geworden.”  En dat is 

begrijpelijk. 

 



“Bij de RTM ben ik wagenvoerder geweest.  Ik was destijds een der jongste leden van het 

personeel.  Toen ik er in 1957 kwam, was ik zeker een bezienswaardigheid tussen de veel 

oudere in het vak vergrijsde machinisten en conducteurs.  Nu ben ik alweer bijna achttien jaar 

trambestuurder bij de RET. 

 

 

Romantiek 
 

Archivaris Klok zei het al: “Wie nog niet zo lang in deze streek woont, zal niet kunnen 

geloven dat het vroeger een hele onderneming was om vanuit Rotterdam naar hier te komen.  

Of men nu per boot, per tram of in welk schommelend vehikel dan ook reisde, het nam toch 

uren in beslag.  Maar een ding was zeker, zowel te water als te land was het een romantische 

tocht.” 

 

En Th. Barten wijst er in een artikel “De tramverbinding Rotterdam-Spijkenisse” op dat er in 

het begin van de vorige eeuw op Voorne en Putten buiten der kom der dorpen niet één 

verharde weg te vinden was.   

 

“Huisbezoeken legde de dominee niet af in de winter, omdat dan maar al te vaak de dijken 

onbegaanbaar waren.  De dokter kon slecht te paard over de slikwegen gaan.  Een reis van 

Spijkenisse naar Rotterdam duurde vele uren.” 

 

Je kon zo’n reis natuurlijke via Charlois en Pernis maken.  Verbindingswegen tussen ddat 

dorp en Hoogvliet waren de ten tijde van Napoleon aangelegde Hogedijk, Lagendijk en de 

prachtige Boerenhoek met zijn weelderige boomgaarden en kapitale boerderijen.  Maar deed 

dat eens in barre maanden ?  Dan stónd je na heel wat ontberingen aan de boorden van de 

Oude Maas. 

 

In “Zo was Hoogvliet” (C. van der Engel en B. van Kralingen) lezen we droogjes: “Verder 

was er een veer voor passagiers naar Spijkenisse waar een paal met een flinke scheepsbel was 

geplaatst welke je moest laten luiden om overgezette worden want de veerman woonde aan de 

overkant ...” 

 

De vaderlandse spoorwegen zagen weinig brood in dat afgelegen, geïsoleerde schaarsbevolkte 

eilandengebied.  Maar het volk daar had toch ook recht op goede verbindingen met wat later 

de Randstad zou worden ?  

 

“Kaapspoor,” staat er boven het hoofdstukje van Barten.  Wat hij daarmee bedoelt ? 

 

In juni 1897 werd door de heer L.P. van den Blink concessie aangevraagd voor de aanleg van 

lokaal-spoorwegen op Voorne en Putten en op Goeree-Overflakkee.  Het beginpunt was 

gedacht op het eiland Rozenburg, op de linkeroever van het Scheur tegenover Maassluis.  

Aangezien voor de uitvoering van dit plan Putten niet zou worden bediend en aan een 

rechtstreekse verbinding met Rotterdam de voorkeur werd gegeven boven een omweg via 

Maassluis werd de verbinding van Rotterdam met Hellevoetsluis en Oostvoorne werd de 

verbinding over Spijkenisse ontworpen.  Hiertoe was van regeringswege de RT benaderd.” 

 

Met had normaalspoor op het oog.  Maar helaas: De RTM was al begonnen met de aanleg en 

exploitatie van een smalspoorweg in de Hoekse Waard, het zgn. “kaapspoor” van 1067 mm, 



een spoorbreedte die o.m. in Zuid-Afrika werd toegepast.  En daar is het tot het einde van 

RTM’s dagen bij gebleven. 

 

Kaapspoor ?  Normaalspoor ?  Dat was iets voor de deskundigen; de man in de (dorps) -straat 

maakte zich er niet druk over.  Die zag liever behoorlijk openbaar vervoer op zijn eiland.  

Maar dat kreeg hij pas toe  na drie jaar de Spijkenisserbrug klaar was.  Daarna ging het snel: 

op 1 oktober 1904 was het trajec Rotterdam (Hillesluis) in gebruik genomen, op 1 november 

1905 volge Spijkenisse-Hellevoetsluis en op 1 september 1906 Spijkenisse-Oostvoorne. 

 

 

Naar “de stad” 
 

De RTM had Voorne en Putten uit hun isolement geholpen !  “Op vele plaatsen,” aldus een 

hooggestemd verslag, “zwaaide men enthousiast naar het personeel.  Landarbeiders langs de 

trambaan staakten hun arbeid om vol bewondering de tram te zien passeren; de tram die ook 

voor hen betekenis had want ook zou zouden van dit moderne vervoermiddel omzich voor 

familiebezoek of  anderszins stadswaarts te begeven.”  

 

En al bleef voor heel wat rechtzinnige eilandbewoners Rotterdam een oord van verderf dat 

maar het best gemeden kon worden, vele plattelanders die voorhen slechts sporadisch “de 

stad” bezochten, kwamen daar nu spoediger toe nu zij op zulk een snelle en comfortabele 

wijze als met de stoomtram konden reizen.  Een héle belevenis, zoals blijkt uit C.M. Koster’s 

heerlijk boek over de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram: 

 

“Gekleed in lange sleeprokken, nauwsluitend op de heupen, een prachtige, brede, gekleurde 

strohoed, opgetuigd met veren en bloemtrossen, op het hoofd, het geheel tegen afwaaien 

beschermd door een paar met knoppen versierde hoedepennen, die door hoed en haar werden 

gestoken, en gewapend met de onafscheidelijk rieten karbies, begaf onze moeder of 

grootmoeder zich met de stoomtram op reis naar de stad. 

 

Soms gebeurde dit in gezelschap van echtgenoot en kinderen.  In dat geval betekende een 

uitgaansdag een hele gebeurtenis in het gezin.  Voor de kinderen vormde zo’n uitstapje iets 

waarover ze schier niet uitgepraat of uitgedacht raakten.  Uitgelaten blij toonden de kinderen 

zich als h’t grote moment daar was, dat de stoomtram voor het station of de halte stilstond en 

zij daarin mochten stappen om de lange reis naar Rotterdam te aanvaarden.” 

 

Hoe moeten we ons Spijkenisse omstreeks de eeuwwisseling voorstellen ?  Het is een 

eenvoudig dijkdorp.  Archivaris Klok vertelt dat het grootste deel van de bevolking ’s zomers 

op het land en ’s winters in de hoepelmakerijen de kost verdienden.  De bevolking was 

tamelijk rechtzinnig. 

 

Op een oude ansicht poseren ze voor de fotograaf; een Voorstraat vol landarbeiders, 

vlasboeren, kleine middenstanders en hoepelmakers.  De meeste hoepelmakerijen waren aan 

het Noordeinde gevestigd.  Men vond ze vooral in Spijkenisse vanwege de griendcultuur aan 

de Maas.  Het was zwaar werk.  De hoepelmakers ploeterden van ’s morgens zes tot ’s avonds 

acht.  Een jongen verdiende vijftig cent in de week.   

 

Voor deze mensen was de nieuwe brug zoiets als een wonder.  In het begin van zijn 

veelbewogen bestaan, kon hij nog niet omhoog.  Het deel, wat later hefbrug zou worden, was 



eerst een draaibrug met handbedieningen.  Na de tweede boog was een torentje waarin de 

voetgangers konden schuilen as het bij slecht weer te lang duurde voor de brug dicht was. 

 

In de eerste wereldoorlog werd zij, leest men in “Zo was Hoogvliet”, bewaakt door een 

detachement van de “Vesting” uit Hellevoetsluis.  Voor het mooie toegangsportaal van de 

brug is van deze militairen een foto gemaakt.  De eerste luitenant (met sabel) mocht op een 

stoel zitten, midden op de tramrails. 

 

Later zou de Spijkenisserbrug een brug der zuchten worden, ook voor het RTM-personeel.  

“Aanvankelijk,” zegt Barten, “lag het tramspoor precies in het midden van de brug.  Dat 

betekende op den duur dat de brug vrij moest zijn van verkeer als de stoomtram in aantocht 

was.  Maar toen de draaibrug in 1931 werd vervangen door de hefbrug legde men het spoor 

aan de noordzijde van het brugwegdek.  Bij links rijden van de tram (richting Rotterdam) 

moest het achteropkomend verkeer 25 meter achter de tram blijven om tegemoetkomend 

verkeer dat dientengevolge ook links reed, gelegenheid te geven weer naar de rechter 

weghelft terug te keren. 

 

De vele brugopeningen vormden natuurlijk een bottleneck maar het tramverkeer had op het 

scheepvaartverkeer steeds voorrang, behálve als een zeeschip passeren moest.”   

 

Dit “voorrangsrecht” verviel als de tram te laat was.  “Maar,” zegt Barten, “ook dan werkten 

de brugwachters wel mee want om heb gunstig tegenover de tram te stemmen, hadden zij met 

hun gezin vrij reizen in het hele vervoersgebied van de RTM.  Dit gold eveneens voor de 

brugwachters van de Barendrechtse brug en de brug over het Voornse kanaal.” 

 

De brug kwam nóg zwaarder onder de verkeersdruk te staan toen in het begin van de jaren 

dertig de voor Voorne en Putten uiterst belangrijke Groene Kruisweg in gebruik werd 

genomen.  In 1932 was het gedeelte Rotterdam-Spijkenisse klaar, in augustus 1934 werd Den 

Briel bereikt. 

 

Dat deze weg er kwam, was vooral te danken aan doorzetters als de van Geervliet afkomstige 

prof. K. de Snoo, directeur van de Vroedvrouwenschool in Rotterdam, en – vooral niet te 

vergeten – de Brielse notaris L.P. van den Blink, een statenlid, dat enorm veel voor “zijn” 

streek heeft gedaan.  Niet voor niets heette de stoomveerpont Brielle-Rozenburg voluit 

“Notaris van den Blink”. 

 

 

Strandtrams 
 

Het station Spijkenisse was voor de RTM zo belangrijk dat men het van een houten 

overkapping had voorzien.  Toen dat opmerkelijke bouwsel na de oorlog verdween (tussen 

1947 en ’49 werd het station ingrijpend gewijzigd) en men het voortaan met een modern 

gebouwtje en abri’s moest doen, vond ik dat als goed nostalgicus diep in mijn hart maar 

schandalig.   

 

“Daar verdwijnt, ‘peinsde ik grimmig,’ een brok tramhistorie.  Die overkapping had ontelbare 

boottreinen voor Hellevoetsluis gezien waar stoere RTM-veerboten met klinkende namen als 

“Minister Ph.W. van der Sleijden” – ’s winters niet zelden zwoegend door het kruiend ijs van 

het Haringvliet – de reiziger naar Middelharnis brachten.  Zij zag de lange, uitbundige 

strandstrams naar Oostvoorne of – de processietreinen naar Brielle waar katholiek Nederland 



de door Lumey vermoorde Gorcumse martelaren eerde.  Ja, wat had die overkapping al niet 

gezien, vooral in de oorlog toen je een Ausweis moest hebben om op Voorne en Putten te 

komen ...” 

 

Wég met die nostalgie; overkappingen kunnen niet zien.  Stationschefs kunnen dat wél.  Die 

kijken naar de klok: Waar blijft die trein ? 

 

“Koe tussen de rails,” schrijft Koster in zijn boekje en heel wat oudere “eiland”bewoners 

zullen nu glimlachen. 

 

“Ontelbaar zijn de koeien die het leven lieten voor de stoomtram.  Het was een 

levensgevaarlijke gewoonte van die beesten om juist bij de nadering van de tram uit een 

weiland te breken of over een sloot te springen om daarna tussen de rails een wedloop met de 

locomotief te beginnen.” 

 

Hij citeert het rapport van een conducteur: “Tussen station X en IJ liep een koe op de rails 

waardoor de machinist genoodzaakt was af te remmen en daarna te stoppen om het beest 

tussen de rails weg te jagen.  Als gevolg hiervan arriveerden wij tien minuten te laat aan het 

station Spijkenisse ...”  Dat behoorde op de eilanden tot het leven van alledag. 

 

De RTM kende ook nog andere en lastiger obstakels dan koeien in haar vervoersgebied:  

concurrerende stoombootondernemingen en particuliere bussen.  En dáár is tegen gevochten ! 

 

Láng zijn bootdiensten de enige mogelijkheden geweest om van Rotterdam op de eilanden te 

komen.  Al in de jaren veertig van de vorige eeuw onderhield bijvoorbeeld de N.V. 

Stoomboot-maatschappij Overflakkee en Goedereede de dienst Middelharnis Rotterdam.  In 

zijn aardige boek over de tramboten van de RTM en haar dochterondernemingen drukt W.J.J. 

Boot een dienstregeling voor het jaar 1864 af.  Over de eerste afvaart “zal in de Oude 

Rottedamse Courant worden bericht.”  Passagiers naar en voor Rotterdam worden ontscheept 

te Zuidland, Koorndijk, Nieuwbijerland, den Tol, Schiedam, Vlaardingen, Spijkenis.  In 

Rotterdam is het Oudehoofd de ligplaats van de Menheerse boten.  De jaarabonnementen 

kosten f 30,00 voor de Achterkajuit en f 20,00 voor de Voorkajuit.  In 1923 wordt deze 

maatschappij door de RTM opgekocht maar tot 1949 zal zij naar Middelharnis blijven varen.  

Ligplaats is daar hotel Meijer. 

 

De stokoude Stoomboot Maatschappij Oude Maas uit Oud-Beijerland was de enige 

dwarsligger.  Oorspronkelijk had zij met raderboten via Dordrecht op Rotterdam gevaren 

maar toen Dordt economisch terugviel, koerste men direct op Rotterdam.  Bij de komst van de 

stoomtram werd de vloot ingekrompen to een schip, de befaamde Oude Maas III.  Boot meldt 

dat het tot ver na de tweede wereldoorlog dienst deed en door plaatsing van aandelen onder de 

bevolking van Oud-Beijerland de strijd lang kon volhouden.  Op een oude ansicht ziet men 

het langs het Hoofd van de Spijkenisser haven liggen.  De vracht staat klaar: melkbussen ! 

 

“Het openen van een intercommunale busdienst,” aldus M. Wallast in “75 jaar autobussen in 

Rotterdam”, leverde weinig moeilijkheden op.  Men vroeg in beide gemeenten waarop men 

wilde rijden een standplaatsvergunning aan, plaatste een advertentie waarin de opening van 

een busdienst werd aangekondigd en begon.” 

 

Op de smalle dijken zag men in de jaren twintig vooral de hoogpotige ranke T-Ford-bussen.  

Op Voorne-Putten reden onder andere de ondernemers Vermaat uit Nieuw-Helvoet die op 4 



juli 1923 op het Oostplein voor een dienst naar dat dorp vertrokken.  “Vermaats 

autobedrijven,” complimenteert Wallast, “vervullen nog steeds een belangrijke rol in 

autobusbedrijven en rijden nu nog in ZWN-verband een lijndienst op Rotterdam.   

 

Maar er waren ook “eendagsvliegen.”  Ene M. Zevenbergen onderhield enige weken een 

dienst van de Nassaukade op Zuidland maar na drie maanden werd de vergunning weer 

ingetrokken omdat er geen gebruik van werd gemaakt.  In 1926 vond Rotterdam het nodig om 

alle standplaatsvergunningen in te trekken en opnieuw onder strengere voorwaarden uit te 

geven.  Zo moesten chauffeurs gekeurd worden op gezicht en gehoor ...  

 

 

Road-railer 
 

In 1933 en ’34 heeft Spijkenisse een voor die tijd zeer curieus op het emplacementje gezien: 

een road-railer.  Dat was een autobus die ook op rails kon lopen.  Hij reed van de Rosestraat 

naar Rockanje, waarbij het laatste stuk op de weg gereden werd, een traject van Vermaat.  Het 

bedrijf uit Nieuw-Helvoet protesteerde en de RTK zal haar experiment mislukt en bouwde de 

road-railer om voor normaal gebruik. 

 

De overstromingsramp van 1953 heeft de RTM totaal ontwricht.  En ’t was duidelijk: het 

railvervoer had bij dit bedrijf zijn langste tijd gehad.”  Op 6 november 1965 liet het t.v.-

journaal heel Nederland zien dat de laatste trein naar Spijkenisse voorgoed uit de Rosestraat 

was verrokken.  Op 15 februari 1966 was het laatste traject Spijkenisse-Hellevoetsluis 

opgeheven.” 

 

Bijna twintig jaar later kunnen we weer comfortabel over de rails naar Spijkenisse.  Er moet 

Barten iets van het hart: 

 

“Een snelle elektrische tramverbinding was zeker vijftien jaar eerder mogelijk geweest.  Had 

men de RTM een bescheiden subsidie verleend voor elektrificatie en verzwaring van de baan 

alsmede spoorverdubbeling dan waren de vele honderden miljoenen guldens die daarna in het 

metro-project zijn gestoken, overbodig geweest.  Maar – in tegenstelling tot nu – was het 

klimaat voor de tram in het algemeen niet zo gunstig.  Wij wisten toen al met ons lagere 

school-verstand hoe men het moest aanpakken. 

 

Dat was dan een stukje tramgeschiedenis.  Toen ik op ’n foto de metrotrein onder de 

overkapping van “Spijkenisse CS” moest ik weer aan een kleine ontboezeming van Brielle’s 

archivaris Klok denken: 

 

“Wie heden ten dage ’s avonds rijdende over de Groene Kruisweg de spookachtige vlammen 

der raffinaderijen de omgeving ziet verlichten als een soort vagevuur, zal zich niet kunnen 

voorstellen dat er een tijd was waarin het eenzame geklepper van een paard voor een schaars 

verlichte tilbury tot ver in de omtrek werd gehoord.” 

 

 

FOTO 1: Stoomtrams voor RTM-station Rosestraat 

 

Fotobijschrift: Het station van de RTM aan de Rosestraat: “veel stoom uit kordate maar toch 

wel goedmoedig ogende locomotiefjes.  Rijtuigen met eerste / tweede klas, agrariërs met 

karbiezen.” 



 

 

FOTO 2: Railroader 71. 

 

Fotobijschrift: Het Westnederland-idee van een bus op rolletjes tussen Rotterdam en 

Zoetermeer is niet nieuw.  Dit was de bekende roadrailer van de RTM die na  protesten van 

het concurrerend vervoersbedrijf Vermaat uit Nieuw-Helvoet, weer snel van het toneel 

verdween. 

 

 

FOTO 3: Station Spijkenisse met houten overkapping. 

 

Fotobijschrift: Compleet met karakteristieke overkapping: het station Spijkenisse.  Op de twee 

perrons konden drie treinen staan.  Links lagen de goederensporen. 

 

 

 

FOTO 4: Wagenvoerder Theo Barten stapt uit de cabine van de M 67 . 

 

Fotobijschrift: Wagenvoerder Theo Barten tijdens de laatste rit van motorwagen 67 op 23 

september 1965 .  “Na al die jaren is de RTM een deel van mijn leven geworden,” zegt hij nu. 

 

 

 

Zie ook o.a. het vervolgartikel ‘RTM-hoofdkantoor Rosestraat  (1898-1965)’ via het 

hoofdstukartikel ‘Groep Rotterdam en IJsselmonde’; het vervolgartikel ‘Profiel autobus 147  

(Bellewagen)’ via het hoofdstukartikel ‘De behouden autobussen’; het vervolgartikel ‘De 

railroaders’ via het hoofdstukartikel ‘De railrariteiten’; het vervolgartikel ‘Toeristische 

activiteiten’ via het hoofdstukartikel ‘Overige RTM-activiteiten’; de vervolgartikelen ‘Profiel 

Barendrechtse Brug’ en ‘Profiel Spijkenisserbrug’ via het hoofdstukartikel ‘De trambruggen, -

remises en meer’; en het vervolgartikel ‘Groene Kruisweg’ via het hoofdstukartikel ‘Groep 

Voorne en Putten’.   

 

 

 

Beschouwing 
 

- De oud-wagenvoerder en welbekende Theo Barten was altijd bereid om over zijn grote 

trampassie te spreken.  Hij onderhield contacten met verschillende journalisten en kon in stille 

tijden een journalist met gemak uit de brand helpen als er een nostalgische pagina moest 

worden geschreven.  Theo was wat ijdel, genoot van zijn populariteit, en zorgde ervoor dat 

hijzelf altijd uitgebreid geportretteerd werd. 

 

 

 

Het artikel gaat hieronder verder … 

 



 
 

Willemsbrug, circa 1960.  Prentbriefkaart. 

 

 

 
 

RTM-autobus 1 ‘Haas’, Centrale Werkplaats, Rotterdam.   

Fotograaf: Jan Voerman, 21 mei 1955 . 

 

 

 

Bronnen: 
- Bron artikel: Delpher, dagblad ‘Het Vrije Volk’ van 24 april 1985, bladzijde 21 .  Auteur: Jan Meijer.  Link 

naar originele publicatie: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010962006  

- Afbeelding 42f.1: Willemsburg, prentbriefkaart - Fotograaf onbekend. 

- Afbeelding 42f.2: RTM-bus 1 ‘Haas’ - Fotograaf: Jan Voerman, coll. Jack Oosterbosch.  Bron: 

www.busbrief.nl  
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